
 
 

 

PERSBERICHT 
 

Datum:               15/7/2011 

Onderwerp:      Erfgoedhalte 

Organisatie:  Erfgoedcel CO7 in samenwerking met de gemeente Zonnebeke, De 

Zonnebeekse Heemvrienden en ‘ZONNEBEKE verbeeldt’ 

Contact:             Hilde Cuyt en Liesbeth Thiers, Erfgoedcel CO7  ·  T 057 239 312 ·   

E erfgoedcel@co7.be 

Beeld:  Er worden 15 afbeeldingen gebruikt in de Erfgoedhalte, die wij digitaal ter 

beschikking hebben. Contacteer Erfgoedcel CO7, wij helpen u graag 

verder. 

Publicatie:  Vóór 22 juli 2011 om de inhuldiging te melden – nadien kan ook (als 

verslaggeving van 22 juli en promotie van de Erfgoedhalte aangezien ze er 

verschillende maanden blijft staan). 

 

INHULDIGING ERFGOEDHALTE OP VRIJDAG 22 JULI OM 19u IN BESELARE 

 

Beselare viert dit jaar de 150ste verjaardag van Warden Oom. Gedurende een heel jaar 

worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Erfgoedcel CO7 speelt hierop in en 

huldigt op 22 juli 2011 om 19u een Erfgoedhalte in aan ’t Bondgenootje, op de hoek met 

de Warden Oom Laan. De Erfgoedhalte is een tijdelijke openluchttentoonstelling die 

erfgoed in de kijker plaatst. Het is het middel bij uitstek om diverse mensen samen te 

brengen rond hun erfgoed. Ze wordt ingehuldigd op alle plaatsen die zij aandoet. Elke 

dorpsbewoner van Beselare kreeg hiervoor een uitnodiging.  

 

Wist je dat in 2007 fundamenten van de stenen Bergmolen werden blootgelegd. 287 jaar 

eerder werd op de Berg door molenmaker Jozef Duforret de eerste houten oliemolen van 

Beselare opgetrokken. Een ander thema dat belicht wordt is de Heksenstoet, die in 1959 

ontstond. Het werk van Warden Oom is hier onlosmakelijk mee verbonden. 

 

Warden Oom en verschillende gebouwen, locaties, mensen en gebeurtenissen uit de 

geschiedenis van Beselare worden toegelicht in de Erfgoedhalte aan de hand van unieke 

beelden uit o.a. de beeldbank ‘WESTHOEK verbeeldt’. Verschillende van de beelden zijn 

ook online te zien via de website www.westhoekverbeeldt.be. De medewerkers van 

'ZONNEBEKE verbeeldt' werken samen in het grote netwerk van het project 'WESTHOEK 

verbeeldt'. Dit is een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en 

in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. 

Daarnaast wordt de beeldbank aangevuld met beelden uit publieke collecties zoals die 

van archieven en musea. 

 

Sinds 2009 is Erfgoedcel CO7 actief als regionale erfgoedcel voor de zuidelijke Westhoek. 

Erfgoedcel CO7 wil alles in het werk stellen om het cultureel erfgoed van de gemeenten 

Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke uit de marge 

én voor het voetlicht te halen. Dit kan door ondersteuning te bieden, maar ook door eigen 

projecten uit te werken. Samenwerking met lokale partners en het inspelen op reeds bestaande 

initiatieven zijn hierbij cruciaal.   

 

Meer info: www.erfgoedcelco7.be 

http://www.westhoekverbeeldt.be/

